
Valongo: Um território a descobrir

CONTEÚDO PATROCINADO

Ermesinde palco da primeira prova internacional de ciclocross

PUB

Produzido por:

O Ciclocross Internacional de Valongo, a primeira competição de categoria C2 a realizar-se
no país, vai decorrer no Parque Aventura da Lipor, em Ermesinde, já no próximo dia 21, em
paralelo com a quinta e última etapa da Taça de Portugal.

A prova, organizada pela Candibyke Associação de Ciclismo, está inscrita no calendário da União

Ciclista Internacional para 2018, e destina-se atletas federados nos escalões de cadetes, juniores,

Sub-23, elites e masters, masculinos e femininos.

Consoante a categoria, os ciclistas disputam corridas de 30, 40, 50 ou 60 minutos, num percurso

montado para o efeito, que tem uma distância de 3249 metros.

"O Parque Aventura da Lipor tem ótimas condições para a realização de eventos de ciclocross.

Neste momento a pista ainda está a ser finalizada, pois ainda faltam alguns dias para a prova",

anotou Paulo Monteiro, presidente da organização e diretor da prova, que durante vários anos foi
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mecânico profissional em algumas equipas de ciclismo, "no tempo em que era o Jornal de

Notícias a organizar a maior parte das provas".

O cariz internacional e o facto de ser a primeira prova do género em Portugal acrescenta uma

responsabilidade extra. "Os investimentos são maiores, os prémios monetários já têm outros

valores e haverá mais atletas estrangeiros a competir", salienta Paulo Monteiro, avançando: "Já

organizei várias provas de ciclocrosse, de BTT e mesmo de estrada. Sou um fã do ciclocrosse, já

tinha organizado de tudo, só faltava organizar uma prova internacional e com direito a que desse

pontos UCI aos ciclistas, para poderem participar em provas lá fora".

O diretor do Ciclocross Internacional de Valongo reconhece que não será fácil, mas diz que "o

objetivo é ter outras edições no futuro".

Paulo Monteiro, diretor da prova
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TÓPICOS

Para já, Paulo Monteira espera ter cerca de 170 a 180 atletas a competir pelos quase 15 mil euros

em prémios monetários. As inscrições ainda estarão abertas até ao dia 17, sendo que a taxa de

registo é de 20 euros. Os participantes da Taça de Portugal ficam isentos da inscrição.

A primeira corrida está agendada para as 9.30 horas e a última para as 14.30 horas.

Hoje às 14:45
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Joana Marques Vidal investigou em 2001 adoções suspeitas na IURD

PSP

Homem detido sem carta após fugir à polícia em carro roubado no Porto

Polícia

Encontrada em Lisboa jovem desaparecida na Covilhã

Cartaz da prova

Foto: DIREITOS RESERVADOS

Partilhe no Facebook

OUTRAS NOTÍCIAS

https://www.jn.pt/tag/local.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.jn.pt/local/especial-patrocinado/interior/ermesinde-palco-da-primeira-prova-internacional-de-ciclocross-9039455.html
https://www.jn.pt/justica/interior/procuradora-geral-investigou-adocoes-suspeitas-no-tribunal-de-familia-e-menores-9043296.html
https://www.jn.pt/justica/interior/procuradora-geral-investigou-adocoes-suspeitas-no-tribunal-de-familia-e-menores-9043296.html
https://www.jn.pt/justica/interior/homem-detido-sem-carta-apos-fugir-a-policia-em-carro-roubado-no-porto-9043280.html
https://www.jn.pt/justica/interior/homem-detido-sem-carta-apos-fugir-a-policia-em-carro-roubado-no-porto-9043280.html
https://www.jn.pt/local/noticias/castelo-branco/covilha/interior/encontrada-em-lisboa-jovem-desaparecida-na-covilha-9042697.html
https://www.jn.pt/local/noticias/castelo-branco/covilha/interior/encontrada-em-lisboa-jovem-desaparecida-na-covilha-9042697.html


Quer mais artigos do JN e as
newsletters editoriais no seu e-mail?

O seu e-mail
 

PRÓXIMO ARTIGO

javascript:;

	Valongo: Um território a descobrir
	CONTEÚDO PATROCINADO

	Ermesinde palco da primeira prova internacional de ciclocross
	OUTRAS NOTÍCIAS
	PGR
	Joana Marques Vidal investigou em 2001 adoções suspeitas na IURD
	PSP

	Homem detido sem carta após fugir à polícia em carro roubado no Porto
	Polícia

	Encontrada em Lisboa jovem desaparecida na Covilhã


